
మొల్ల  రామాయణం స ందర కాండ 
 హన మత్ సందేశమ  

సౌజన్యం 

andhrabharati.com/itihAsamulu/rAmAyaNamu 
చదువరి 

డా.రామక పాాండురాంగ శరమ 



 

  ఉ. “రాముని డాఁగురించి, నిను రావణాఁ డెత్తు క వచ్చువేళ, నీ 
     హేమ విభూషణావళుల నేర్పడ ఋషయ మహాది్ర వై చినన , 
     మే మవి తీసి దాఁచితిమి, మీపతి యచ్ుటి కాఁగుదేర్ాఁగాఁ 
     దమర్సాపు  నిందనుాఁడు తా నవి సూపినాఁ జూచి మెచ్చుచ్చన .  
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శి్రరాముని కలయిక 
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సుగి్రవుని అనుగి్హించ్డిం 

• సీ. 
     అర్క సింభవునకు నభయింబు దయచేసి,     
                  దిందభి కాయముమాఁ దూలాఁ దనిి, 

యేడు తాడుల సర్వ మేకముమగాఁ దర ించి,                        
 వాలి నదుతశక్ు ాఁ గూల నేసి, 
సుగి్రవునకుాఁ దర్ సుదతిగ నిపిపించి,                 
 యింగ్ద యువరా జనింగ్ నిలిపి, 
వార్లతోడను వానర్ సై నయింబు- 

  లెనేిని గొలువింగ్ నేాఁగు దించి,  

 

• తే.    

   మాలయవింతింబునిం దిండి, మనుజ విభాఁడు-      
 నినుి వదకింగ్ నిందఱ ననిి ద్రశలాఁ 
బనుచ్చనప్పుడు, దక్షిణ భాగ్ మర్య-       
 నింగ్దనితోడాఁ గొిందఱ మరుగుదేర్. 

 



 

  తే. 

      వార పింపున నవలీల వారి దాఁటి 
 వచిు సకలింబుాఁ జూచి యీ వింకాఁ గ్ింటి 
 రావణాఁడు వచిు నినుి నుగి్ింబుగాఁగ్ాఁ 
 బలుకునప్పుడు నున్ిాఁడాఁ బాదపమున” 
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అనీి చూసా… 



 

 

 వ. 

  ఇవివధింబున బలుకుచ్చిండినను నమమక యతనిిం గ్నుింగొని 
          “రాముాఁడే రీతివాాఁడో యతని చ్ిందిం బెఱింగింపు” మనవు డ 
 వాయు నిందనుిండు, ర్ఘునిందనునకు విందనిం బాచ్రించి, 

             భూమినిందన క్ట్ల ని చెప్పుచ్చన్ిాఁడు. 
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రాముని వరణ ించ్చ 
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రామ లక్ష్మణలు 

సీ. 

     “నీలమేఘ చ్ఛాయాఁ బోలు దేహమువాాఁడు;
 ధవళాబజ  పతి నేతిములవాాఁడు; 
కింబు సనిిభమెై న కింఠింబు గ్లాఁవాడు;
 చ్కకని పీన వక్ష్ింబువాాఁడు; 
తినినై  కనుపట్టు  దీర్ఘ  బాహులవాాఁడు;
 ఘనమెై న దిందభి సవనమువాాఁడు; 
పదమ రేఖలు గ్లుు  పద యుగ్ింబులవాాఁడు;
 బాగై న యటిు  గులఫములవాాఁడు;  

తే. 

కపట్ మెఱాఁగ్ని సతయ వాకయములవాాఁడు;  

ర్మణి! రాముిండు శుభ లక్ష్ణములవాాఁడు, 

ఇనిిగుణముల రూపిింప నసాఁగువాాఁడు- 

వరుస సౌమితిి బింగరు వని వాాఁడు. 
 



 

   తే. 

   ఉరుతరాట్విలోన మహోగి్తపము 
  వాయుదేవుని గుఱయిించి వరుాఁసాఁ జేసి 
  యింజన్దేవి గ్నియె ననిరితోడ 
  నర్కజుని మింతిి, హనుమింత్తాఁ డిండుర  ననుి”  
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ఆతమ పరచ్యిం 



వ. 

    అని యిట్టల  తాతపర్యింబునాఁ బట్టు నట్టల గ వినివిించి, “దేవీ! నీ 
దేవుిండయిన శి్రరాముిండు న్చేతి క్చిు యింపిన నూతి ర్తాిింగుళీ 
యకింబు నీకు సమరపించితి నిింక రకు  హసు ింబులతోాఁ 
జనుట్ దూతల కుచితమెై న కార్యింబు గద. కావున నినుి దరశించి 
నిందలకు శి్రరామునకు నమిమక పుట్టు నట్టు లుగ నీశిరోర్తిింబు 
న్కు దయచేయవలయు” ననుట్యు న్ కుశేశయనయన యిట్ల నియె, 
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అింగుళి - శిరోర్తిము 



Teluguthesis.com 

ఆనవాలు 

క. “న్ న్థు క్షేమ మింతయు 
ధీనిధి! నీచేత విింటిాఁ దలియాఁగ్, నై నన  
నీ నిజ రూపము చూడక 
నే న్ ర్తిింబు నమిమ నీ కీయాఁ జుమీ!” 

 

వ.అనుట్యు న్ హనుమింత్తిండు, 
 

• క.చ్చకకలు తల పూవులుగ 
నకకజముగ్ మేను వించి యింబర్ వీథిన  
వకకసమెై  చూపటిు న 
నక్కకమలి ముదము నింద న్తమసిితిక్న . 

 

• వ.ఇట్టల  తన మహోనిత రూపింబు చూపి, 
యెపపటియట్ల  మర్ల సూక్ష్మ రూపింబు గై కొని 
నమసకరించిన, న్ హనుమింత్తనకు 
నదేేవి తన శిరోర్తిింబు ననుగి్హించి యిట్ల నియె. 
 



 

 

  చ్.  “ర్వికుల వారిచ్ిందర ాఁడగు రాముని సేమము చ్ఛల విింటి, న్ 
        వివిధము లెై న పాట్టల  పృథివీపతిక్ిం దగ్ాఁ జెపపాఁగ్లెు  నేాఁ 
                   డవిర్ళభింగ నీ వలన, నచ్చుగ్ నే నుపకార్ మేమియుిం 
                   దవిలి యొనర్ప లేను వసుధాసిలి వరిలు బిహమ కలపముల ” 

 

    వ.  ఇట్టల  దీవిించి మఱయును, 
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మింగ్ళాశాసనిం 
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వినిపము 

క. 

   “ఏ యెడాఁ జూచిన ధర్ణీ 
న్యకు శి్రపాద యుగ్ము న్ చితు ములోాఁ 
బాయ దని వినివిింపుము 
వాయు తనూభవుాఁడ పుణయవింత్తాఁడ!  
   తెలియన .  

తే. 

    ఇపుడు రావణాఁ డేతెించి కపట్ బుది్ర, 
గ్ర్వమునాఁజేసి ననినిి కాఱలాడె, 
ననిియును నీవు చెవులార్ విని తెఱాఁగు 
పతిక్ దయ పుట్ు ాఁగ వినిపింబు సేయు. 
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శి్రరామ దీక్ష్ 

• సీ.నిడుదపునిఱవేణి జడలుగ సవరించి; 
 మలిన జీరాణ ింబర్ిం బొలియాఁ గ్టిు ; 
భూమీర్జింబు విభూతి పూాఁతగ్ాఁ బూసి;   
 తన పతి మూరు ాఁ జితు మున నిలిప; 
నిర్శన సిితితోడ నిలిచి; భూశయయను 
 బవళిించి; నిదర్ యేర్పడాఁగ్ విడిచి; 
తార్క బిహమ మింతిింబుాఁ బఠింపుచ్చాఁ    
 గ్ఠన రాక్ష్స దర్మృగ్ములలోన  
 

తే. 

     నహత లింకా మహా దీవప గ్హన సీమాఁ-
దపము సేయుచ్చన్ిను తనుిాఁ గూరు, 
న్కుాఁ బితయక్ష్ మగు మని న్థునకును-
వినివిింపుము సతు వ సింపని! నీవు” 

వ.  

      అని చెపిప మఱయును, 



 

     చ్. 

  “జనకుని భింగ రామ నృపచ్ిందర ని, ననుిను దలిల మాఱగాఁ 
 గ్ని, కొలువింగ్ నేరుు గుణగ్ణయని, లక్ష్మణ నీతిపార్గున  
 వినాఁ గ్న రాని పలుక లవివేకముచేతను బలికనటిు  యా 
 వినుత మహాఫలిం బనుభవిించితి నించ్చను జాటి చెప్పుమా” 
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కర్మఫలిం 



 

     క.  ఆ మాట్లు మద్ర నుించ్క 
       న్ మానముాఁ గవు మనుచ్చ నయ వినయ గుణో 
       దిముాఁడు, రాముని తముమాఁడు, 
       సౌమితిిక్ాఁ జెపపవయయ సాహసివరాయ! 

    వ.  అని యిట్టల  జనక రాజ తనయ పలిక్న పలుకు లాలక్ించి 
       హనుమింత్తిం డ జననితో నిట్ల నియె. 
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సౌమితిిక్ వినిపిం 
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వివేకము 

 

క.  

   “ఇనుాఁ డుదయిింపక మునేి 
వననిధి లింఘించి, మనుజ వలల భకడకున  
నినుాఁ గొనిపోయెద, వీాఁపున 
జననీ! కూరుుిండు” మనిన,సింతోషమునన . 

 క. 

  “నీ వింతవాాఁడ వగుదవు, 
నీ వింట్న వత్తు నేని నగ్డవు కీరుు ల ; 
రావణకింటెను మిక్కలి 
భూవరుాఁడే దింగ్ యిండుర  బుధనుత చ్రతా! 

 వ. 

    అద్రయునుిం గక రామచ్ిందర నిిం దపప 
నితరుల నింట్టదనిం గను, గవున నీతో 
రాాఁదగ్ద మఱయును, 
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కార్యనిరేేశము 

క. 

    దింగలి తెచిున దై త్తయని 
సింగ్డులగు వాని వార సాహస మొపపన  
సింగ్ర్ ముఖమునాఁ జింపక 
దింగలి కొనిపోవాఁ దగున దర్లకు నిందన ? 

•  వ.మఱయు రామచ్ిందర ిండు తిిజగ్దేక 
వీరుిండును, గోదిండ దీక్షా గురుిండును, రాక్ష్స 
కులాింతకుిండును నగుట్ింజేసి రాణివాస 
ది్రహ యగు రావణని సింగ్ర్ర్ింగ్ింబునాఁ 
బిఖ్యయతింబుగాఁ జింపి, కొనిపోవుట్ ధర్మింబు; 
నీవు రామచ్ిందర నకుాఁ బర్మ భృత్తయిండవును, 
బుతర  సముిండవును నగుట్ింజేసి, నీ వింట్ 
నరుగు దించ్చట్ తప్పుగక బోయినను, బగ్ 
తీర్పక వచ్చు ట్టచితింబు గద. కావున 
రాఘవేశవరుల క్నిియుిం దలియ వినిపింబు 
సేసి, తడయక తోడ్కకని ర్మమ” నిన నదేేవిక్ 
నమసకరించి, హనుమింత్తిం డిట్ల నియె, 
 



 

 

  ఉ. 

  నీ విభాఁ డబి్ధ దాఁటి, ధర్ణీతల న్థులు సనుితిింప, సు 
 గి్రవ సుషేణ ముఖయ బల బృిందముతో నరుదించి, నీచ్చనిన  
 రావణ న్జిలోాఁ దనిమి, రాజస మొపపాఁగ్ నినుిాఁ గొించ్చ, సే 
 న్వళితోడ నీ పురక్ న్ర్య నేాఁగు నిజింబు నముమమా! 
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ధై ర్య వచ్న్లు 
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వారికి కృతజ్ఞతాాంజలులతో 

 
డా.రామక పాాండురాంగ శరమ 

 
Academy.TeluguThesis.com 

వారి సమరపణ 
Teluguthesis.com 

ఈ పాఠిం … 


